ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๔๖๒๓

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจงสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร นายกเหลากาชาดจังหวัดยโสธร ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ทุกอําเภอ ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ประจําศาลจังหวัดยโสธร ผูอํานวยการประจําสํานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
ผูอํานวยการบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังจัคม
งหวัดยโสธร หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อางถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๔๒๔๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรไดจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมขาวหอมมะลิ
อินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดไดจัดทํารายงานการประชุมฯ โดยไดลงเผยแพรใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวขอระบบงาน Intranet แลว และกําหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม) หากหนวยงานใดประสงคจะนําเรื่องเขาที่ประชุม
ขอใหสรุปขอมูลสงจังหวัดจํานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หากพนกําหนดจังหวัด
จะนําเขาวาระการประชุมในเดือนตอไป อนึ่ง จังหวัดขอใหหัวหนาสวนราชการ / หัวหนาหนวยงานเขารวมประชุม
ดวยตนเอง หากมีภารกิจจําเปนเรงดวนขอใหชี้แจงเหตุผลใหผูวาราชการจังหวัดทราบ และใหมอบหมายผูแทน
เขารวมประชุมดวย
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการและเขาประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้
ใหอําเภอแจงผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรและนายกเทศมนตรีตําบลในพื้นที่ทุกแหงเขาประชุมดวย สําหรับการแตงกาย
ใหแตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

(นายนิรันดร สมสมาน)
รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดยโสธร

รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และนายอําเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-----------------------------

รายชื่อผูมาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแกว
๒. นายนิรันดร
สมสมาน
๓. นายจรรยา
สุคนธคันธชาติ
๔. นายสันไชย
ฉายวิเชียร
๕. นายวรวุฒิ
วัฒนอุตถานนท
๖. นายวุฒิพงศ
ธนพาณิชยวัฒนา
๗. นางสาวศศิธร
ปญญาไว
๘. นายวัชรินทร
เจตนาวณิชย
๙. นายเจตนิพิฐ
พุมไทรย
๑๐. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชัย
๑๑. นายนรชัย
ภาควรรธนะ
รัฐวิสาหกิจ
๑๒. นายประคอง
วิเศษรัตน
๑๓. นายอัมพร
สุวรรณกูฎ
อําเภอ
๑๔. นายวัชเรนทร
สืบสิทธิ์
๑๕. นายประดิษฐ
รักเสรี
๑๖. นายพิสิษฐ
แรทอง
๑๗. นายสุพิช
สามารถ
๑๘. นายพิจิตร
บุญทัน
๑๙. นายสมเพชร
สรอยสระคู
๒๐. นายชํานาญ
ชื่นตา
๒๑. นายเกียรติศักดิ์
เอื้อเฟอ
๒๒. นายอาทิตย
ยังคง
สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๓. นายไพชยนต
ชนะกาญจน
กระทรวงกลาโหม
๒๔. พ.อ.ชัยพัทธ
พรธนัชญสกุล

ผูวาราชการจังหวัดยโสธร
รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร
ปลัดจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
หัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร
แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัยดโสธร
ทองถิ่นจังหวัดยโสธร
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขายโสธร
นายอําเภอเมืองยโสธร
นายอําเภอปาติ้ว
นายอําเภอกุดชุม
แทน นายอําเภอมหาชนะชัย
นายอําเภอเลิงนกทา
นายอําเภอคําเขื่อนแกว
นายอําเภอคอวัง
แทน นายอําเภอทรายมูล
แทน นายอําเภอไทยเจริญ
ประชาสัมพันธจังหวัดยโสธร
สัสดีจังหวัดยโสธร

-๒-

กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๒๖. นางมาสสุรีย
ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๗. นางสุนันท
สอทา
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดยโสธร
๒๘. นายนวนิตย
พลเคน
แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายปาจรีย
นินนานนท
สหกรณจังหวัดยโสธร
๓๐. นายธานินทร
จุฑาทิพยชาติกุล แทน ปศุสัตวจังหวัดยโสธร
๓๑. นายไพรัตน
ขนันไทย
ประมงจังหวัดยโสธร
๓๒. นายเนติ
หาญชนะ
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๓. นายสมชาย
วงศชางหลอ ขนสงจังหวัดยโสธร
๓๔. วาที่ ร.ต.วรวิทย
แกวลา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขายโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓๕. นายพันธศักดิ์
ธรรมรัตน
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๖. นายวัชรินทร
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย
๓๗. นางสาวศรุดา
นรสิงห
พาณิชยจังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๘. นายประสิทธิ์
ยิ่งกําแหง
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดยโสธร
๓๙. นายสุขเชษฐ
พสุนนท
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๔๐. นายสุวิชญ
ทองธรรมชาติ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๑. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นายพงศศา
วงษวันทนีย สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๓. นางสาวทัศนีย
สิทธิวงศ
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๔. วาที่รอยโทอนุเทพ
ศรีดาวเรือง
จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๕. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๖. นายสุใหญ
หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๗. นพ.พิชาติ
ดลเฉลิมยุทธนา ผูอํานวยการโรงพยาบาลยโสธร

-๓กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๘. นายวิชัย
วุฒานุรักษ
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔๙. นายทองอินทร
ศรีชัย
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕๐. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์
แกวมณี
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๑. พ.ต.ท.ชวดล
พลทะมัย
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๒. พ.ต.ท.ศักดิ์ชาย
พิศชาติ
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเลิงนกทา
๕๓. พ.ต.อ.บุรีรัตน
วังสะอาด
กํากับการสถานีตํารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๔. พ.ต.ท.มนูญ
วงศกอ
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคําเขื่อนแกว
๕๕. พ.ต.ท.ยงยุทธ
ภูสมนึก
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคอวัง
๕๖. พ.ต.อ.ศักดา
ขวัญบุญจันทร ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทรายมูล
๕๗. พ.ต.อ.สมชาย
โชตเศรษฐ
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรกุดชุม
๕๘. พ.ต.อ.สมชาย
จินดาวณิชย ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรปาติ้ว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๕๙. ดร.สุรสิทธิ์
สิงหหลง
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตทองที่จังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๐. นายมงคล
พูลเพิ่ม
แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการสวนกลาง
สํานักนายกรัฐมนตรี
๖๑. พ.อ.มานพ
มาพิทักษ
รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๒. นางสาวปุณยาภรณ
พูลสวัสด
แทน หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงการคลัง
๖๓. นายอิชวุฒิ
ฤทธาภัย
ธนารักษพื้นที่ยโสธร
๖๔. นางสาวอรวรรณ
หันแมนเทพอมร สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๕. นายสนั่น
ธรรมวงษการณ แทน สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๖๖. นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน รกท. ผอ.ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๖๗. นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๖๘. นายอนุวัตร
รุจิยาปนนท ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๖๙. นายทินกร
เหลือลน
ผูอํานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๐. นางปนัดดา
ทองเหลือง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยโสธร

-๔๗๑. นายปยมิตร
ภูคงน้ํา
แทน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๒. นางสุมาลี
จันทะคูณ
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร
๗๓. นายสุริยันต
คําลอย
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
๗๔. นายศรีบุญเรือง
ฤทธิ์น้ําคํา
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาอาหารสัตวยโสธร
๗๕. นางยุพาภรณ
สําสีเมือง
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดยโสธร
๗๖. นายทรงศักดิ์
วงศสุพรรณ หัวหนาดานกักสัตวยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๗๗. นายจักรี
สุทธศรี
ผูอํานวยการแขวงการทางยโสธร
๗๘. นายปรีชา
มูลสาร
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗๙. นายทรัพย
ศรีเล็ก
ผูจัดการสํานักงานบริหารโทรคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘๐. นายเกรียงศักดิ์
จันทนป
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมยโสธร
๘๑. นายวิสันต
วิจิตขะจี
แทน หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมยโสธร
กระทรวงพาณิชย
๘๒. นายธรรมเชษฐ
บุญสาธร
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดยโสธร
๘๓. นายสัญชัย
พระธานี
การคาภายในจังหวัดยโสธร
๘๔. นายจํานง
สายรัตน
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๕. นายพิทักษ
พันธมาศ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๘๖. นายพงศศักดิ์
มาสมาลัย
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๘๗. นายสุริยันต
มิ่งขวัญ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๘๘. นายบุญสนอง
พลมาตย
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๘๙. นายมนตศักดิ์
สรอยสิงห
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๙๐. นายไกรวุฒิ
ทองศรี
แทน ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๙๑. นายวิทูรวงศทอง
วิทูรางกูร
แทน ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดยโสธร
๙๒. นางเสาวนีย
ชูรัตน
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร
๙๓. นายอานนท
แสงเพชร
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๙๔. นายสัญญา
ไชยประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๙๕. นายศักดิ์สิทธิ์
กุชโร
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

-๕๙๖. นายศิลป
ชื่นนิรันดร
๑๐๐.นายชัยวิชา
ทันพรม
ราชการสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๐๒.นายมนัส
บังศรี
๑๐๓.นายสุภาพ
ศรีแกนทราย
๑๐๔.นายพรชัย
ผานเมือง
๑๐๕.นายวุฒิชัย
วงษาเวียง
๑๐๖.นายสถิต
ศรีสงคราม
๑๐๗.นายมานิต
ทองบอ
๑๐๗.นายสุริยันต
เจริญชัย
๑๐๘.นายยุทธนเดช
สุกิตติยาโน
๑๐๙.นายพิฑูรย
ศรีสอน
๑๑๐.นางนภัสสร
คุณุรัตน
๑๑๑.นายอมร
คูเมือง
๑๑๒.นายอาทิตย
แสงศรี
๑๑๓.นายสัมพันธ
ศรีอุบล
๑๑๔.นางจันทรแรม
โสมเกษตรินทร
๑๑๕.นายเกตศรี
แสงวงศ
๑๑๖.นายสมัย
ธรรมปต
๑๑๗.นายไชยา
ศรีจันทร
๑๑๗.นายนิสสัน
แกนคํา
องคกรอิสระ
๑๑๘.นายโกวิทย
ทุมโมง
๑๑๙.นายสุพรม
มัชฌิโม
๑๒๐.นายนเรศ
สุวรรณกูฎ
องคกรภาคเอกชน
๑๒๔.นายธัชกร
กลอมจิตร
๑๒๕.นายวสันต
ธานิสพงษ
๑๒๗.นางธนมน
วัฒนเรืองโกวิท
๑๒๕.นายขวัญพัฒน
เชื้อวณิชย
๑๒๘.นายภัคพิสิษฐ
เลิศช่ําชองกุล
๑๓๐.นายพีรวัฒน
โพธิวัฒน

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๘
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเลิงนกทา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลสามแยก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกุดชุมพัฒนา
นายกเทศมนตรีตําบลทรายมูล
นายกเทศมนตรีตําบลคําเขื่อนแกว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
นายกเทศมนตรีตําบลคอวัง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลฟาหยาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเดิด
นายกเทศมนตรีตําบลศรีแกว
นายกเทศมนตรีตําบลกุดเชียงหมี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลสามัคคี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหองแซง
นายกเทศมนตรีตําบลบุงคา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนาเวียง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลดงแคนใหญ
รกท. ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดยโสธร
ผูอํานวยการสํานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนฯ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร
ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขายโสธร
แทน ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขายโสธร
แทน ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร

-๖สื่อมวลชน
๑๓๒.ร.อ.วิรัช

ขุนทอง

หัวหนาสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร

รายชื่อผูไมมาประชุม
๑. รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)
ติดราชการ
๒. หน.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ติดราชการ
๓. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรไทยเจริญ
ติดราชการ
๔. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดยโสธร (สวท.) ติดราชการ
๕. รองประธาน กธจ.ยส.
ติดราชการ
๖. ผบ.ร. ๑๖
ติดราชการ
๗. หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๘. หัวหนาไปรษณียจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๙. โทรศัพทจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๑๐. ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อบ.)
ติดราชการ
๑๑. ประธานกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ติดราชการ
๑๒. ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรยโสธร
ติดราชการ
๑๓. นายกเทศมนตรีตําบลคําเตย
ติดราชการ
๑๔. นายกเทศมนตรีตําบลตาดทอง
ติดราชการ
๑๕. นายกเทศมนตรีตําบลน้ําคําใหญ
ติดราชการ
๑๖. นายกเทศมนตรีตําบลสามัคคี
ติดราชการ
๑๗. นายกเทศมนตรีตําบลทุงแต
ติดราชการ
๑๘. นายกเทศมนตรีตําบลสําราญ
ติดราชการ
๑๙. นายกเทศมนตรีตําบลสวาท
ติดราชการ
๒๐. ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๑. รกท.ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๒. นายกเหลากาชาดจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๓. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๔. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
ติดภารกิจ
๒๕. ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๖. ผอ.ธนาคารออมสิน เขตยโสธร
ติดราชการ
๒๗. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
ติดภารกิจ
๒๘. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๒๙. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๓๐. ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ

-๗๓๑. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
๓๒. หัวหนาสถานีวิทยุ อสมท.
๓๓. หัวหนาวิทยุ จส.๔ ยโสธร
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายอภิรัตน
๒. นายสมเกียรติ
๓. นางพิทยาภรณ
๔. นางสาวสิริมา
๕. นายทํานอง
๖. นายเติมศักดิ์

ปองกัน
แกวรัตน
เวชกามา
วัฒโน
บุญเจริญ
มูลสาร

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ

จาจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
ปองกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
หัวหนากลุมงานอํานวยการ สนจ.ยส.
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ยส.
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สนจ.ยส.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายประวัติ ถีถะแกว ผูวาราชการจังหวัดยโสธร ประธานในที่ประชุมกลาวเปด
ประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้

พิธีกอนการประชุม -

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ยโสธร นําสวดมนตไหวพระเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การมอบรางวัลใหกับผูประกอบการรานรับซื้อของเกาสีเขียวจังหวัดยโสธร ที่ผานเกณฑการ
ประเมิน (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๒ / สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดยโสธร)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้งยายใหมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดยโสธร
- นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษพื้นที่ยโสธร
ตําแหนงเดิม นายชางสํารวจอาวุโส สวนจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ สํานัก
บริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ เนื่องจากในชวงตนเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธรไดตอนรับ ฯพณฯ
รองนายกรัฐมนตรี (นายเฉลิม อยูบํารุง) ที่เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดยโสธร และไดมอบนโยบายดานยาเสพติด
ซึ่งในเรื่องยาเสพติดนี้เปนวาระแหงชาติ จึงขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของไว ณ โอกาสนี้ดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

-๘๑.๓ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเปดศูนย ๓ วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว
ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯเมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย ๓ วัย สานสายใยรักแหงครอบครัวทุงแต อําเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร
ประธาน
การรับเสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเปดศูนย ๓ วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย ๓ วัย สานสายใยรักแหงครอบครัวทุงแต
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งไดดําเนินการอยางสมพระเกียรติ ซึ่งไดรับความชื่นชมจากสวนกลาง ในนามของ
จังหวัดยโสธรขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของไว ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔ การตอนรับนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) และคณะ ในการเดินทาง
มาตรวจราชการและตรวจติดตามการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร รวมทั้ง ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัดมุกดาหารและยโสธร ระหวางวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖
ประธาน
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธรไดตอนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร ซึ่งสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการอยางเต็มที่ ซึ่งเปนไปดวยความเรียบรอและเมื
ย ่อวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทีมงาน กบจ. และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของไดเขาวมประชุ
ร
ม ณ โรงแรมริเวอรซิตี้ อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในการปรับแผนพัฒนาจังหวัด
ผมตองขอขอบคุณทุกทาน ที่ใหความรวมมือรวมใจกันอยางดียิ่ง และสิ่งที่เราตองดําเนินการตอเนื่องจาก
การที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดฝากไวคือการเปนเมืองเกษตรอินทรียไ มจําเปนจะตองเปนขาวอยางเดียว นาจะมีสิ่งอื่นดวย
ผมไดกลับมาปรึกษากับทีมงานในเรื่องเกษตรอินทรียหลั
 ก ๆ มีอยู ๓ อยาง คือ พืช คน สัตว ซึ่งไดเคยเสนอไปแลว
ในเรื่องของขาว ซึ่งทางสวนกลางไดขอขอมูล และเอกสารไปแลซึว่งมีตัวชี้วัด และเปาหมายที่ชัดเจน
สําหรับในเรื่อง value chain จะเสนอในเรื่อง ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
- ตนน้ํา
พืช/สัตวอาหาร : ขาวหอมมะลิ, ออย,โคขุน,สุกร, ไกพื้นเมือง,ปลา
พืชพลังงาน : มันสําปะหลัง,ออย, น้ํามันปาลม
พืชสุขภาพ : พืชสมุนไพร
- กลางน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป/ ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ:- ขาวหอมมะลิ,โคขุน,สุกร,
ไกพื้นเมือง,ปลา,พืชสมุนไพรฯลฯ
สงเสริมการแปรรูป: -มันสําปะหลัง,ออย, น้ํามันปาลม,ยางพารา
- ปลายน้ํา เพิ่มศักยภาพการตลาด: ขาวหอมมะลิ, โคขุน, สุกร, ไกพื้นเมือง, ปลา, พืชสมุนไพรฯลฯ
เพิ่มชองทางการตลาด: การทองเที่ยวสุขภาพ (๔ ดี)
บริโภคอาหารอินทรียดี
แพทยแผนไทยดี

-๙สปา สมุนไพรดี
สิ่งแวดลอมดี

อําเภอกุดชุมมีความพรอมในเรื่องสมุนไพรหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีทุกภาคสวน ภาครัฐ ภาคเอกชนใหการสนับสนุน
แตสิ่งสําคัญการเปนเกษตรอินทรียจะตองเริ่มจากพื้นฐานสถานศึกษามีสวนสําคัญยิ่งที่จะปลูกฝงใหเยาวชนใหเรียนรูในเรื่อง
เกษตรอินทรีย ซึ่งถาไดรับความเห็นชอบจากทุกทานจะไดดําเนินการตอเพราะวายุทธศาสตรจังหวัดสวนหนึ่งก็ใหการ
ตอบสนองวาระของรัฐบาลอยูแลว ถาทุกทานเห็นชอบเราก็จะดําเนินการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ตอไปเปนเรื่องของทุกภาคสวน
ไมใชสวนใดสวนหนึ่งที่ตองปฏิบัติควบคูกันไป
ผอ.โรงพยาบาลยโสธร สวนของกลางน้ํา ในเรื่องสมุนไพร เรามีโรงงานผลิยาสมุ
ต นไพรอยูที่โรงพยาบาลกุดชุม อําเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร
ประธาน
จังหวัดยโสธรมีสิ่งดี ๆ มากมาย แฝงไวซึ่งไมไดรวบรวมไวใหเห็นอยางชัดเจน ซึ่งในวันที่ไปประชุมที่จังหวัด
มุกดาหารนั้น ที่มีความชัดเจนเพราะวาเรามีของดีอยูในตัวเราอยูแวเพี
ล ยงแตเราไมไดนําเอาสิ่งดี ๆ ออกมาซึ่งในวันนั้น
ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดบอกวาจังหวัดยโสธรสามารถนําสิ่งที่เปนตัวตนออกมาแสดงใหเห็นอยางเดนชัโดยเฉพาะ
ด
สถานศึกษาตองชวยกันดูดวยวา เมื่อที่ประชุมเห็นดวยจะไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธ
รเมืองแหงเกษตร
อินทรีย หลังจากนั้นจะไดแตงตั้งคณะทํางานในแตละระดับในการดําเนินงาน (ระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้)ํา
ซึ่งไดมีตัวอยางของการทําเกษตรอินทรียอยูแลว ถาที่ประชุมเห็นชอบจะถือวาเปนวาระจังหวัด และจะขับเคลื่อนโดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการเชิงนโยบาย และมีคณะทํางานเพื่อผลักดันตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จะไดนําเขาที่ประชุมคณะทํางานอีกครั้งหนึ่ง
ผูแทน ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร ขณะนี้ตลาดสินคาเกษตรอินทรียอยูในชวงตื่นตัวสําหรับจังหวัดยโสธรก็ได
ดําเนินการในเรื่องนี้เรื่อยมาแตยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และจะตองใหความรวมมือกับผูปฏิบัติดวย
ประธาน
เมื่อครั้งที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาจังหวัดยโสธรไดสอบถามวาจังหวัดอื่นมีขาวหอมมะลิอินทรีย
หรือไม ผมไดตอบวามี แตจังหวัดอื่นทําเปนรูปปจเจกบุคคล ไมไดมีการรวมกลุมกันอยางชัดเจนเหมือนจังหวัดยโสธร ซึ่งมีอยู
๙ กลุม และมีจํานวนผลิตอยางชัดเจน
ขอใหทุกทานไดรวมกันดําเนินงานกันตอไปในเรื่องนี้ดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๕ การขับเคลื่อนการเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการเบิกจายของจังหวัดยโสธรยังอยูในระดับคอนขาต่งํา มีหลายหนวยงานที่มีผลการเบิกจายนอย ขอให
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน กลับไปดูผลการเบิกจายเงินงบประมาณขอ
งตนเอง ซึ่งเหลือเวลาในการดําเนินงานและ
เบิกจายงบประมาณฯ เพียง ๒ เดือน บางหนวยงานจะไดรับจัดสรรงบลงทุนเปนหลัก เชน แขวงการทางยโสธร สํานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ขอใหเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ

-๑๐การทํางานในบางครั้ง บางกรณีจําเปนที่จะตองมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ใหสวนราชการชี้แจง
ขอเท็จจริงกรณีถูกรองเรียนวาไมปฏิบัติไปตามระเบียบ หรือสอไปในทางที่ไมชอบดวยกฎหมาย ฉะนั้นขอใหหัวหนาสวน
ราชการชวยดูแลในเรื่องนี้ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๑๔ หนา
ซึ่งไดแจงใหสวนราชการ/หนวยงานตาง ๆ แลวทาง website จังหวัดยโสธร ขอใหที่ประชุมไดพิจารณา ถาหากไมมีการ
แกไขขอใหรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณมหาราช
ประจําป ๒๕๕๖
หัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร ขอนําเรียนกําหนดการจัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ประจําป ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมวิถีอีสาน
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีมอบให
่ได แกผูเขารวมประชุมทุกทานแลว
ประธาน
ขอเชิญรวมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป ๒๕๕๖
โดยพรอมเพรียงกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อประกาศการยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนน
เปนวาระจังหวัดยโสธร
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร โดยสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดยโสธร ในฐานะเลขานุการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ขอสรุปการขับเคลื่อน
การดําเนินงานลดอุบัติภัยทางถนนเปนวาระจังหวัดยโสธร
ตามที่จังหวัดยโสธรไดประกาศเปนวาระจังหวัดยโสธรไปแลวนั้น ทางฝายเลขานุการไดประสานกับสวนราชการ
หนวยงาน ทุกภาคสวนไดรวมกันดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
สรุปผลการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร ประจําเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๖ เกิดอุบัติเหตุ ๒๖
ครั้ง ผูบาดเจ็บ ๔๖ ราย ผูเสียชีวิต ๖ ราย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ: ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด๕๓.๘๕% ตัดหนากระชั้นชิด ๒๖.๙๒% เมาแลวขับ ๓.๘๕% ตาม
กระชั้นชิด ๓.๘๕% และอื่น ๆ (ประมาท) ๑๑.๕๔%
ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ: รถจักรยานยนต ๕๕.๕๖% รถปกอัพ ๓๑.๑๑% รถเกง ๘.๘๙% รถบรรทุก ๑๐ ลอ ๒.๒๒%
และอื่น ๆ (รถไถเดินตาม รถอีแตน คนเดินถนน เปน)ตน๒.๒๒%
ประเภทรถที่เรียกตรวจและจํานวนผูถูกดําเนินคดี๑๐ ฐานความผิด : จํานวนรถที่เรียกตรวจ๑๑๕,๖๐๘ ราย

-๑๑ประธาน

ในเดือนหนาขอใหนําขอมูลมาเปรียบเทียบเดือนตอเดือน กําหนดเปนตัวชี้วัดจังหวัด และกลุมจังหวัด

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหจังหวัดไดรับทราบถึง
เรื่องการขับเคลื่อนวินัยจราจรทางถนนขอใหกําหนดเปนตัวชี้วัดจังหวัด และกลุมจังหวัด ทางสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรจะแจงใหสวนราชการไดรับทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ และรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๖

คลังจังหวัดยโสธร
มิถุนายน ๒๕๕๖
งบรายจาย
งบประจํา
งบลงทุน
ภาพรวม

สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจําเดือน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๔๓๗๒.๖๔
๑,๐๓๒.๙๐
๕,๔๐๕.๕๔

เบิกจาย
๔,๐๒๔.๕๘
๓๕๒.๗๔
๔,๓๗๗.๓๒

รอยละ
๙๒.๐๔
๓๔.๑๕
๘๐.๙๘

ผลการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมาย ซึ่งสิ้นไตรมาสที่ ๓ จะตองเบิกจายได ๕๐% แตจังหวัดยโสธรเบิกจายเพียง
๓๔.๑๕% การเบิกจายของจังหวัดยโสธรโดยเปาหมายรวม เบิกจายไดมากถึง ๘๐.๙๘% เปนผลการเบิกจายที่มากกวา
เปาหมายที่กําหนดไว
ลําดับการเบิกจาย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ อยูในลําดับที่ ๔๕ ของประเทศ
รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธรในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว
จากดานอุปสงคภายในจังหวัด โดยการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ประกอบกับดานอุปทาน
ขยายตัวตามปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงจากเดือนกอนหนา และภาค
บริการหดตัวตามการขายสงขายปลักภายในจังหวัด ประกอบกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมอยูในเกณฑ ดี เนื่องจาก
แมวาอัตราเงินเฟอจะมีอัตราชะลอลง และรายไดเกษตรกรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตามปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ดานการจางงานมีแนวโนมหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว
ดานอุปทาน หดตัวจากเดือนเดียวกันของปที่แลว จากแรงดึงของภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัว ตามปริมาณ
ผลผลิตขาวนาปรัง และปริมาณการขออาชญาบัตรสุกรเพิ่มขึ้น ถึงแมวาภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงจากเดือนกอน
หนาตามปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขยายตัวชะลอลงจากการขายสงขายปลีก
ดานอุปสงค ภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ในขณะที่
การใชจายภาครัฐหดตัวรอยละ ๑๐.๙๘ จากรายจายประจําและรายจายลงทุนลดลง
ดานรายไดเกษตรกร มีการขยายตัวรอยละ ๒.๕๙ เปนผลจาการขยายตัวของปริมาณผลผลิตภาคเกษตร ซึ่งเปน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวนาปรัง ประกอบกับราคาผลผลิตภาคเกษตรสงผลใหรายไดเกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัว

-๑๒ดานสภาพคลองในระบบสถาบันการเงิน ขยายตัวทั้งดานเงินฝากและสินเชื่อเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่
แลว ดานเงินฝากขยายตัวรอยละ ๑๑.๐๔ ผลจากประชารชนระมัดระวังการใชจายทําใหเกิดการออมเพิ่มขึ้น และดาน
สินเชื่อขยายตัวรอยละ ๑๖.๖๗ จากการพิจารณาปลอยสินเชื่อที่ใหบริการแกภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๒๗ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป ที่แลว
ประธาน
อัตราเงินเฟออยูในระดับ ๒.๒๗ ถือวาอยูในระดับดี อัตราเงินเฟอถาเกิน ๓ ถือวาอยูในเกณฑที่ไมดี
ถือวาในภาพรวมของจังหวัดยโสธรถือวาอยูในเกณฑดี
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ นโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การรับชําระเงินกูฯ และ
สรุปการดําเนินงาน ศูนย OSCC
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร
ขอนําเรียนนโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ มีอยู ๘ เรื่อง ดังนี้
๑. สงเสริมเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาค เทาเทียม และไมมีการเลือกปฏิบัติ
๒. จัดใหมีบริการที่ตอบสนองความจําเปนของผูพิการแตละประเภท และบริการของภาครัฐในดานตาง ๆ ทั้ง
ดานการศึกษา สาธารณสุข และความยุติธรรม
๓. สรางอาชีพที่สามารถทํางานไดทั้งในสถานที่และนอกสถาน
ที่ทํางาน โดยมีการประสานความรวมมือกับภาคเอกชน
๔. สนับสนุนดานกีฬาและการทองเที่ยว
๕. สรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตประจําวัน
๖. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
๗. ปรับปรุงฐานขอมูลผูพิการ เพื่อเปนขอมูลในการแกปญหาและพัฒนาไดตรงจุด
๘. สนับสนุนใหมีการวิจัยสาเหตุของความพิการในแตละประเภทอยางจริงจัง เพื่อวางแผนการแกปญหาตั้งแตตน
ทางอยางเปนระบบ
นโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่อง OSCC “ศูนยชวยเหลือสังคม” ซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของ ๔ กระทรวงหลัก
-กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการตั้งครรภไมพรอม (คุณแมวัยใส)
-สํานักงานตํารวจแหงชาติ รับผิดชอบปญหาการคามนุษย
-กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบปญหาแรงงานเด็ก
-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รับผิดชอบปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ และคนพิการ
ซึ่งมีการรับเรื่องราวรองทุกข Front Line ๑ (Hot Line ๑๓๐๐) สามารถติดตอไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
บานพักเด็กและครอบครัวเปนผูรับสาย หรือที่ www.osccthailand.go.th หรือสามารถแจงโดยตรงไดที่สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หลังจากที่ไดรับเรื่องแลวก็จะสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
สําหรับ front line ๒ ของจังหวัดจะประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด และ
โรงพยาบาลอําเภอ สถานีตํารวจภูธร สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๔๔ ทําหนาที่เปน Front Line ๑
และ Front Line ๒ ใหบริการปญหาตามที่หนวยงานรับผิดชอบ

-๑๓การรับชําระเงินกูของคนพิการ ขณะนี้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดจัดทําบัตรแจง
การชําระเงินกูสําหรับคนพิการ ซึ่งผูพิการที่ทําการกูยืมเงินจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัง หวัด
สามารถนําไปชําระเงินกูไดที่เคานเตอรเซอรวิส ทุกแหงทั่วประเทศ
ขอใหหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ทุกอําเภอ ทําการประชาสัมพันธใหผูพิการไดรับทราบดวย ทั้งนี้ไดมี
หนังสือแจงเวียนไปยังอําเภอแลวเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๕ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผูแทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
ขอรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดยโสธรไดรับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐ ลานบาท แยกเปน เงินทุนหมุนเวียน ๕๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๐ เงินอุดหนุน ๑๓
ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ ๒๐ แยกออกเปนเงินบริหาร ๔๒๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓ จะใชเปนงบบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การทํางานของคณะทํางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอยู ๒ ระดับ คือ ระดับตําบล และระดับจังหวัด
คณะทํางานไดทําการพิจารณากลั่นกรองโครงการโดยคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่ ๗ ที่ได
พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการที่ผานมา ผลการเบิกจาย ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ งบประมาณ ๗๐ ลาน
บาท สามารถเบิกจายไดรอยละ ๓๗.๓๙ ประมาณ ๒๖ ลานบาทเศษ ซึ่งแยกเปนเงินอุดหนุนที่สมาชิกขอรับการ
สนับสนุนโครงการ มี ๖ โครงการ ประมาณ ๔ แสนบาทเศษ เงินทุนหมุนเวียน จํานวน ๖๑๗ โครงการ เงิน
หมุนเวียนนี้เปนโครงการที่สมาชิกขอกูยืมและจะตองสงใชคืนภายใน ๑ ป ดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป ซึ่งคณะกรรม
ทํางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไดจัดทําระเบียบขอบังคับและไดแจงใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบ เบิกจายไปแลว
ประมาณ ๒๕ ลานบาทเศษ รวมทั้ง ๒ โครงการ ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไดพิจารณาอนุมัติไปแลว
จํานวน ๖๒๓ โครงการ เปนเงิน ๒๖,๑๗๕,๗๘๕ ลานบาท ผลการเบิกจายเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดยโสธรอยูในลําดับที่
๑๔ ของประเทศ และเงินอุดหนุนอยูในลําดับที่ ๔๗ ของประเทศ เนื่องจากเงินอุดหนุนเปนเงินที่ไมมีดอกผลแตเปนการ
ใหพัฒนาประสิทธิภาพองคกรสตรี รวมทั้งจัดทําโครงการที่มีการเปนการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่ และ
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาวาจะสนับสนุนงบประมาณใหอําเภอ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน สําหรับวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนอีกประการจะใชในการสืบสานเยาวชน OTOP ซึ่งจะทําใหมี
ผูสืบสานตอไป
ในสวนของงบประมาณจํานวน ๗๐ ลานบาท แยกเปน
ดานโครงการดานเกษตรกร จํานวน ๒๒๐ โครงการ เปนเงิน ๙,๓๒๗,๓๘๐ บาท
ดานอุตสาหกรรม ๓๑ โครงการ เปนเงิน ๑,๙๕๖,๙๐๐ บาท
ดานพาณิชยกรรมฯ ๓๐ โครงการ เปนเงิน ๑,๒๖๑,๓๔๖ บาท
ดานคหกรรม ๘๖ โครงการ เปนเงิน ๓,๑๓๘,๘๑๖ บาท
ดานหัตถกรรม ๒๕๐ โครงการ เปนเงิน ๙,๙๙๔,๑๔๓ บาท

-๑4ในสวนโครงการตางๆ ที่ขอเสนอมาคณะกรรมการระดับตําบลจะแยกออกเปนรายอําเภอ แตละอําเภอจะ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณใหแตละตําบลตามความจําเป น ตําบลละไมเกิน ๕ แสนบาท เพื่อเปนการกระจาย
งบประมาณใหทั่วถึง ซึ่งไดอนุมัติงบประมาณใหแตละอําเภอ จํานวน ๒๕,๖๗๘,๕๘๕ ลานบาท แยกไดดังนี้
อําเภอเลิงนกทา ๓,๓๑๒,๐๐๐ บาท
อําเภอไทยเจริญ ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท
อําเภอคําเขื่อนแกว ๔,๓๕๐,๘๘๐ บาท
อําเภอเมืองยโสธร ๕,๕๑๙,๒๑๖ บาท
อําเภอปาติ้ว ๒,๑๐๘,๖๙๐ บาท
อําเภอมหาชนะชัย ๓,๓๔๒,๙๕๐ บาท
อําเภอกุดชุม ๒,๕๓๙,๐๕๙ บาท
อําเภอทรายมูล ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
อําเภอคอวัง ๙๑๗,๗๙๐ บาท
และคณะกรรมการระดับจังหวัดไดลงไปติดตามในเบื้องตนแลว พบวาโครงการที่ไดอนุมัติงบประมาณไปแลวถือวาประสบ
ผลสําเร็จ กลุมสมาชิกพึงพอใจกับงบประมาณที่ไดรับสนับสนุน มีกลุมสมาชิกที่ตําบลฟาหยาด อําเภอมหาชนะชัย ที่
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไดไปติดตาม ซึ่งไดอนุมัติงบประมาณไป ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนําไปตัดเย็บเสื้อผา
และกระจายไปสูประชาชนในพื้นที่ตําบลฟาหยาดไดรวมกันตัดเย็บเสื้อผาดวย ซึ่งเปน Brand ของ เซเวนอีเลฟเวน และ
สมาชิกที่ขอกูยืมเงินกองทุนมีความพึงพอใจมากสําหรับเงินกองทุนนี้ และทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
สําหรับปญหา/อุปสรรคของโครงการ คือ สมาชิกที่ขอกูยืมไมนําสามารถนําไปประกอบอาชีพได ซึ่งทาน
พัฒนาการจังหวัดยโสธรไดมีความเห็นวาสมควรที่จะไปสรางความเขาใจหรือไปใหแนวคิดวาอาชีพใดที่สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได
ประธาน
สําหรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คือ ภาคราชการเปนหนวยประสาน เปน
หนวยสนับสนุน แตก็ยังมีจุดบกพรองคือมีคณะกรรมการระดับตําบลและคณะกรรมการระดับจังหวัดและไมมีคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ ซึ่งผมไดแตงตั้งนายอําเภอ เปนที่ปรึกษา เพื่ออําเภอจะเปนผูประสานงาน เปนโครงการที่ดี และหมูบานที่
เปนหมูบาน Yasothon Model ควรจะมีโครงการนี้ดวย ซึ่งใหมีการรวมกลุมกันและจัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณในสวนนี้ดวย และอยากใหจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุมดวยเพื่อจะทําใหไดรับทราบถึงรายรับ – รายจาย
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ครบวาระการดํารงตําแหนง และการจัดทําโครงการ
ปรับปรุงแกไขรายชื่อผูขอลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร ขอนําเสนอ ๒ เรื่อง คือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ครบวาระการดํารงตําแหนง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๔๔ แหง
และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑ แหง รวมทั้งสิ้น ๔๕ แหง ครอบคลุมทั้ง ๙ อําเภอ ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแนบในวาระการประชุมแลว

-๑๕ตามที่ทานผูวาราชการจังหวัดไดแจงวาในปนี้เปนปแหงการเลือกตั้งทองถิ่นของจังหวัดยโสธร เนื่องจากจังหวัด
ยโสธรมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด ๘๘ แหง และมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ครบวาระ ๔๕ แหง
และในขณะนี้มีการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรสวนทองถิ่น ซึ่งจะทําการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน นับ
แตวันครบวาระ ซึ่งจะครบวาระวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และในชวงนี้เปนชวงตองหามตามกฎหมายเลือกตั้ง มี
ขอหามวาหามผูสมัครกระทําการใด ๆ ทั้งสิ้น หามผูสมัครสัญญาวาจะใหเตรียมจะใหเงินหรือสิ่งของอยางอื่น จัดใหมี
มหรสพ หรือใสรายปายสี
โครงการปรับปรุงแกไขรายชื่อผูขอลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
เนื่องจากจังหวัดยโสธรมีผูลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร (ทั้ง สส., สว.) เปนเงิน ๓๙,๐๐๐
คนเศษ ซึ่งปจจุบันมีผูขอยกเลิก ๓,๑๐๐ คนเศษ ซึ่งเปนกลุมขาราชการ และผูทํางานรับจาง กกต. รวมกับสํานัก
ทะเบียน กรมการปกครอง ขอความรวมมือใหเผยแพรการขึ้นทะเบียนเพื่อขอยกเลิก และในชวงนี้ทาง กกต . ได
ประสานสํานักทะเบียนใหจัดพิมพรายชื่อผูขอยกเลิกที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดยโสธรทุกทานเพื่อใหลงทะเบียนยกเลิก ซึ่ง
นายทะเบียนจะจัดพิมพใหในชวงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ สมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดยโสธรจะครบวาระ ๖ ป ซึ่งจะตองแจงไปเพื่อจะทําการขอยกเลิก
ประธาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ครบวาระ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ขอฝากนายกอําเภอ ทุกอําเภอ
ชวยประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง และใหประชาสัมพันธถึงขอหามสําหรับผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร ไดทําหนังสือแจงไปยังอําเภอ ทุกอําเภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ทุกแหงที่ครบวาระการดํารงตําแหนงเรียบรอยแลว และสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๗ โครงการถายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงอุตสาหกรรมไดอนุมัติในหลักการใหดําเนินการถายโอนภารกิจการดูแลโรงงาน
ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดฝกอบรมเตรียมความพรอ มใหแกองคการ
บริหารสวนตําบล โดยการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกองคการบริหารสวนตําบล ๓
ภารกิจ ไดแก ๑) การกํากับดูแลโรงงานจําพวกที่ ๑ ๒) การกํากับดูแลและการรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ ๒ และ ๓) การตรวจสอบกรณีโรงงานกอเหตุเดือดรอนรําคาญ เฉพาะโรงงานจําพวกที่ ๑ และ ๒ ทั้งนี้
เพื่อใหการถายโอนภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการถายโอนภารกิจอยางเปนทางการภายหลังจากสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดไดจัดฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใหแกองคการบริหารสวนตําบลเรียบรอ ยแลว และ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดมีกําหนดจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ของ อบต. รวม ๒๐ แหง ในวันที่ ๔ -๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ หองไพลิน โรแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลดยโสธร โดยเชิญเจาหนาที่จาก อบต. แหงละ ๒ คน เนื่องจากการฝกอบรม
ใหมีความรูดานขอกฎหมาย การตรวจกํากับดูแลโรงงาน การใชระบบสื่อสารสารสนเทศ การชําระคาธรรมเนียมและ
ระบบการรายงานผล ซึ่งมีความเกี่ยวของกับเจาหนาที่หลายฝายในองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีองคการบริหารสวน
ตําบลที่เขารวมฝกอบรมในพื้นที่อําเภอเมืองยโสธร อําเภอกุดชุม อําเภอคําเขื่อนแกว อําเภอปาติ้ว อําเภอมหาชนะชัย
คาดวาในปนี้จะสามารถถายโอนโรงงานจําพวกที่ ๑ และจําพวกที่ ๒ ไดแลวเสร็จภายในสิ้นป ๒๕๕๖
โรงงานที่ ๑ เชน โรงงานสีขาวที่มีอัตราแรงมา ตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป ไมถึง ๒๐ แรงมา ถือวาเปนโรงงาน
จําพวกที่ ๑ ตั้งแต ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา ถือวาเปนโรงงานจําพวกที่ ๒ ถาเกิน ๕๐ แรงมาขึ้นไป ถือ
วาเปนโรงงานจําพวกที่ ๓

-๑๖ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

การนําเสนอโดยเอกสาร

ประธาน

มีเรื่องที่จะแจงใหทราบ จํานวน ๗ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกจายใหกับทุกทานแลว
๔.๑ กําหนดการออกหนวยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามนอง ประจําป ๒๕๕๖”
(จังหวัดเคลื่อนที)่ และหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
(ที่ทําการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหลากาชาดจังหวัดยโสธร ประจําเดือนมิถุนายน
๒๕๕๖ และกําหนดการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ (สํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดยโสธร)
๔.๓ ผลการจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดินของสํานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สํานักงานที่ดินอําเภอ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐ (สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๔ สรุปสถานการณไขหวัดนกในสัตวปกประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และ
โรคไขหวัดใหญสายพันธใหมชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร)
๔.๕ เอกสารประชาสัมพันธ (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดยโสธร)
๔.๖ บริการขาวตลาด (สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร)
๔.๗ แจงที่ทําการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดยโสธรแหงใหม
(สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดยโสธร)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ขอประชาสัมพันธกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะมี
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา จึงขอประชาสัมพันธใหทุกทานเขารวมการแหเทียนพรรษา และถวายผา
อาบน้ําฝน ณ วัดมหาธาตุ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ประธาน
ยโสธร

เปนการบูรณการรวมกันระหวางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชยจังหวัดยโสธร กิจกรรมเขารวมแสดงสินคาและเจรจาทางธุรกิจ พรอมทั้งดูงานในเรื่องเศรษฐกิจ จะมีออกราน
แสดงสินคากวา ๒๐๐ บูธ ซึ่งจะมีของประเทศตางๆ (ประเทศลาว ๑๖ บูธ) และที่เหลือจะเปนของประเทศไทย จัดโดย
กรมสงเสริมการสงออก ในสวนของจังหวัดยโสธรเปนของ บริษัทเฉินฟง อําเภอปาติ้ว ซึ่งเปนบริษัทผลิต ถวยยาง

-๑๗(ถวยยางเปนพลาสติกซึ่งนํามาเปนอุปกรณในการกรีดยาง) ซึ่งดูงานที่ตลาดแรงงานที่โรงงานทอผา และโรงงานสิ่งพิมพ ซึ่ง
เปนสิ่งพิมพที่ประสบปญหาดานแรงงานของเมืองไทย ซึ่งไดทํา product สุดทาย (ขั้นตอนสุดทาย) สิ่งที่เห็นไดชัดเจนคือ
โรงงานที่ยายฐานการผลิตไปตั้งอยูที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เวียงจันทร) ประสบปญหาเดียวกันคือ
ประสบปญหาแรงงาน เนื่องจากวาคาแรงงานต่ํา และมีการแยงแรงงาน โรงงานที่ไปตั้งฐานการผลิตอยูที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะรับ Order จากประเทศไทย และผลิตอยูที่ประเทศลาวและจะสงไปจําหนาย
ที่ตางประเทศ สําหรับการกอตั้งหางสรรพสินคา มีหางสรรพสินคาขนาดใหญเพียง ๑ แหง และในสิ้นปนี้จะมีการกอสราง
หางสรรสินคาอีก ซึ่งจะเปนของคนไทย ๑ แหง คนจีน ๑ แหง สําหรับเสนทางการคมนาคมมีการปรับปรุงเปน
ถนนลาดยางทั้งหมด
สําหรับประเทศกัมพูชา และประเทศลาว ในการประชุม AEC ภายใตขอกําหนดของ AEC รถประเทศไทยและ
รถประเทศลาวสามารถไปมาระหวางประเทศได ๖๐ กิโลเมตร ถาประเทศกัมพูชาสามารถเดินทางไปได ๔๐ กิโลเมตร
จํานวนรถที่ใชในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ๔๐ คัน/วัน
ประธาน
จังหวัดไดเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียAEC
น โดยมีกลุมเปาหมายกลุมจําหนายสินคาOTOP
กลุมหัวหนาสวนราชการ กลุมขาราชการ ใหมีความรูดานภาษาอังกฤษ โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสําหรับ
ผูบริหาร (การบริหารการเปลี่ยนแปลง) ขอเรียนใหหัวหนาสวนราชการไดรับทราบวาหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซึ่งจะเกิดประโยชนกับทุกทานขอใหเขารวมอบรมดวย ซึ่งจะทําการอบรมในหวงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุม
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โครงการเพิ่มชองทางการตลาดสินคา SME และสินคา OTOP
ซึ่งจัดอยูที่บริษัทวิสซอรฟซุปเปอรสโตนร จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี
สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธรเปนหนวยงานสนับสนุน ผลเปนที่นาพึงพอใจเปนอยางมาก มีผลการจําหนายสินคา
๒๖๓,๘๑๐ บาท แบงเปนสินคา OTOP ของจังหวัดยโสธร ๒๒๙,๓๑๐ บาท และสินคา OTOP จังหวัดสมุทรสาคร
จํานวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท สินคาที่จําหนายไดดี อันดับที่ ๑ คือขาวหอมมะลิ และขาวหอมมะลิอินทรีย อันดับที่ ๒
เปนอาหารแปรรูป (แจวบอง ปลารา ปลาสม) อันดับที่ ๓ ผลิตภัณฑหมอนขิด อับดับที่ ๔ กระเปาสานพลาสติก
อันดับที่ ๕ ผลิตภัณฑผาแปรรูป ซึ่งไดรับความพึงพอใจเปนอยางมากจากทางจังหวัดสมุทรสาคร และทางหอการคาจังหวัด
ยโสธรไดใหความสนใจในเรื่องอาหารแชแข็งของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสาครไดใหความสนใจขาวหอมมะลิ
ของจังหวัดยโสธรเปนอยางมากเชนกัน
ประธาน
ทุกภาคสวน

งบประมาณจังหวัดที่ไดจัดสรรใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธรขอใหบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ

ที่ประชุม

รับทราบ
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วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หนวยงานภาครัฐ หอการคาจังหวัด
ยโสธร รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดคลินิก SME เคลื่อนที่จังหวัดยโสธร เปนการพบปะระหวางสวนราชการ
และ ผูประกอบการ SME ซึ่งทางหอการคาจังหวัดไดเชิญชวน พอคา ประชาชน ผูประกอบการทั้งรายเล็ก และรายใหญ
มาพบกับ ณ โรงแรมภูดิน อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
-๑๘ที่ประชุม
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ประธาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกลา ดร.พีรพันธุ พาลุสุข สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดยโสธร ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปน ๔๑ ป ที่รอคอย
ของชาวยโสธร ซึ่งผมไดหารือกับหลายฝายวาจังหวัดควรจะจัดพิธีบายศรีสูขวัญให ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการระทรวง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ซึ่งไดกําหนดจัดพิธี ในวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และมีการรับประทานอาหารรวมกัน และมีการแสดงของนักเรียน
โรงเรียนตาง ๆ สําหรับ อาหารขอใหจัดซุมในสังกัดแตละกระทรวงใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวม ซึ่งจะมีผูเขารวมงาน
ประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คน
ที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร
ผูจดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานจังหวัดยโสธร

